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مقدمه مؤلف

سخنی چند:
یادداشتهاىجنگ» را چگونه فتح باب کنم و

مانده بودم که اولین دفتر «
این فتح باب برای راویی مثل من با این زبان الکن کمی مشکل مینموود
تا خبر شهادت دالوران سنگرهای خونین و اللهگون میهنمان از آن سووی
میهن گلگون دامن گشود و ما را سوگوار و داغدار آن عزیزان کرد
و خبر چه تلخ و سنگین بود
با خود گفتم :چه کسانی بهتر از دالوران آنسوی خاکریز مویتواننود از
«آنسویخاکریز» سخن بگویند
و بدینگونه کالم خونین شاهرخ یا بهتر بگویم وصیتنامهاش بین شوما
و من فتح بابی شد که قلم ناچیز این ناچیزترین از آن عاجز بود
و این دفتر را با نام آن عزیزان متبرک میکنیم
به خواهرزادهام دروغ نگویید
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نگویید من به سفر رفتهام
به خواهرزادهام واقعیت را بگویید
بگویید با
هزاران خمپاره دشمن
سینه داییات را نشانه رفتهاند
بگویید خون داییات
درتمام مرزهای غرب و جنوب کشورش جاریست
بگویید موشکهای دشمن
انگشتان داییات را در سومار
دستهای داییات را در میمک
پاهای داییات را در موسیان
سینه داییات را در شلمچه
چشمان داییات را در هویزه
حنجره داییات را در رودخانه بهمنشیر
و قلب داییات را در کرخه نور دریده است
اما هنوز
ایمان داییات در تمامی جبههها میجنگد
برای آزادی میجنگد
به خواهرزادهام واقعیت را بگویید
به او بگویید:
هر روز فانسقه داییاش را بندد
هر روز پوتین داییاش را بهپا کند
هر روز اسلحه داییاش را روغنکار کند
هر روز با قمقمه داییاش آب بنوشد
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و همیشه با امریکای جنایتکار بجنگد
به خواهرزادهام واقعیت را بگویید
نگویید من به سفر رفتهام
به خواهرزادهام بگویید که :من شهید شدهام
در راه انقالب
(شهید شاهرخ اختیاری ـ جبهه کرخه نور)
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1
آنسوی خاکریز

در کوپههای قطار جای وول خوردن نیست همه جا پر اسوت از آدم یوا
ارتشیاند یا آواره گوش تا گوش کوپهها نشستهاند چند نفری هم خوود
را به نردههای باالی سر چسباندهاند کوپهها دم کوردهانود جوای سووزن
انداختن نیست از کوپهها جمعیت کمکم موج میزند به راهرو قطار و از
آنجا چین برمیدارد و قد میکشد به واگنها
لکوموتیو یکی دو باری عقب جلو میکند و راه میافتد همگی نفو
راحتی مىکشیم اگر قطار لحظهای دیگر حرکوت نمویکورد حتوی بورای
ایستادن در راهروها هم جایی نمیماند
هوا دم کرده است و احساس خفگی میکنیم اما همه بهنحوی خوود
را برای وضع موجود راضی کردهایم سوربازها درپو

ایون سوفر دیودار

یاران را انتظار مویکشوند و آوارگوان جنون نیوز بورای چشوم انتظواران
اردوگاهها خبر سالمتی یا شهادت عزیزانشان را خواهند برد
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در راهرو خانوادهای جنوبی اطراق کردهاند مادری با سه کوودک دو
پسر و یک دختر و همگی پنج الی ده ساله بچهها سر در الک خود فورو
بردهاند و در چهرههایشوان هرچقودر مویگوردم اروری از شویطنتهوای
کودکانه نمىبینم
دشمن آمده است و با خود جنن را آورده است و جنن آمده اسوت
و همه چیز را با خود برده است مصطفی را عادل را محموود را کوا م
را و طراوتهاى کودکانمان را
قطار آرام آرام در دشت میخزد و غروب مسوی اندیمشوک را پشوت
سر میگذارد از پنجره تیره قطار بیرون را نگاه میکنم چیزی نیست جوز
دود پراکنده لکوموتیو در دشت که با حسرت دور شدن ما را مینگرد
دشت آرام و خاموش پیرمردهای صبور روستایی را بهیاد میآورد از
دریچه کوچک پنجره آواز پرندهای از دوردستهوا بوهگووش مویرسود
آوازی پاییزی برآشیانهای ویران
مدتها است که در کنارش ایستادهام نگاهش گویی درافق دوردست
مات شده است لب باالییاش را سبیلی پرپشت و سیاه پوشوانده عینوک
ذرهبینیاش برانتهای بینیاش کمی جا بواز کورده اسوت و او را مسونتور
نشان میدهد فراغ بال از گرما و هیاهوی قطوار برمنظورهگواه دوردسوت
دشت که کمکم بهسیاهی رخ میزند غرق شده است
قطار با حرکت موزون و آهنن یکنواخت تقتقاش که گاه پورزور و گواه
کمزور میشود و میرود تا برایمان عادت شود و جزئی از سفر گردد
قطار سرعت میگیرد و دیگر از دشوت آرام و صوبور خبوری نیسوت
شب چادر سیاه و بلند خود را برهمه جا میکشود و دشوت را جوالنگواه
سپاهیان خود میکند
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ستارهها چون منجووقهوایی زیبوا بوردامن سویاه شوب مویدرخشوند
ستارهای در دوردست سوسو میزند و از میلیونهوا سوال نووری فاصوله
آدمی را به وجد میآورد
او هوومچنووان بوورآنسوووی پنجووره چشووم دوختووه و آنووی از آن چشووم
برنمیدارد تا مدتی قبل دشت و اکنون آسمان نیلوی شوب او را درخوود
غرق کرده است
چند باری تصمیم میگیرم که از کنارش بگذرم و همسوفر دیگوری را
پیدا کنم اما هربار به دالیلی راضی نمیشوم و نمیدانم چرا آخورین بوار
شانسوم را امتحوان موویکونم سویگارم را از جیووب بلیزکوار درموویآورم و
تعارفش میکنم
سیگار را که کبریت میزنوم در شوعلههوای زرد و قرموز آتوش بهتور
میبینمش کمی الغر و تکیده حدوداً سی ساله به نظر میرسد
خیلی ممنون رفیق
و لبخندی کوتواه برلبوانش مووج مویانودازد مثول سنون کووچکی
دردریاچهای آرام
هردو بر کف راهروی قطار مینشینیم در بین دو واگن و با چند پکی
سیگارها را به نیمه میرسانیم ماندهام که چگونه شروع کنم میگویم
و کدام جبههای؟
سرش را کمی جلوتر میآورد و میگوید :چی؟
و میگویم کدام جبههای؟
به گوشهایش اشاره میکند و میگوید
و کمی بلندتر سروصدای قطار یکطرف این گوشهای لعنتی هم که
به فرمان من نیستند طرف دیگر نمیگذارند خوب بشنوم
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به گوشهایش اشاره میکنم
و چه شدهاند؟
و چیزی نیست پاره شدهاند پردههایش را میگویم
میپرسم:
و کدام یکی؟
و هر دو تا!
کمی جابهجا میشوم و متوثرر سورم را برمویگوردانم انتهوای راهورو
پیرمردی نشسته چرت میزند بقیه نیز در طول راهرو دراز کشویدهانود و
چیزکی میگویند
سکوت می رود که بینمان فاصله بیندازد و به دنبال چیزی برای گفوتن
میگردم و از خودم میگویم
و اسمم علی است کارگر چیت جهانم بار دوممه که به جبهوه میوام
بار اول شش ماه جبهه بودم ترکش خوردم برگشوتم چنود مواهی طوول
کشید تا خوب شدم آخه استخوان رانمو ترکونده بود روبهراه کوه شودم
چنوود روزی رفووتم کارخونووه دوبوواره دلووم هوووای جبهووهرو کوورد هوووای
بچههارو کفش و کاله کردم و راه افتادم
از من میپرسد:
کدام جبهه بودی؟
و آبادان بودم کنار بهمن شیر
بچهای جنوبی با شتاب میآید و پایم را لگد میکند و میرود با نگاه
دنبالش میکنم برمیگردد نیمنگاهی میکند و میخنودد بوا سور ماشوین
زدهی کوچکش
اینبار او است که از جیب فرنج سربازیاش بسته سیگار نویم پورش

را درمیآورد
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فیلتر سیگار در انبوه سبیل پرپشتش گوم مویشوود کبریوت جرقوهای
میزند و منفجر میشود یکی را به طرفم مویگیریود بوا انگشوت نشوانه
بهباالی شستاش میزنم
و میگویم :رفیق تو چیزی بگو
و از چی؟
و از هرچی که دلت میخواد از جبههای که بودهای
پک محکمی به سیگار میزند آتش سیگار تا نیمه عقوب موینشویند
کمی توک سبیلش را میجود نگاه تندی به من میکنود و بعود بوه کوف
راهرو خیره میشود انگار برای گفتن عجلهای ندارد
و همیشه از کشتار متنفر بودهام و از کشته شدن انسانها رنج بوردهام
صلح را همیشه بورای هموه مولتهوا خواسوتار بوودهام فکور نکون کوه
اومانیستم نه اما انساندوستی در مرام من جای ب ویژهای دارد همیشه
آرزو کردهام زمانی برسد که انسانها همۀ تالششوان بورای صولح باشود
برای از بین بردن خرابیها برای از بین بردن گرسونههوا و گرسونگیهوا
بیماریها و مرگهای زودرس انسانها همیشه آرزو کردهام زمانی برسود
ک دنیا بهجای ساختن سالحهای مرگبار تالشش بورای نجوات بشوریت
محروم باشد و به قول آن عزیوز «کاردهاایشاا راجازاباارایتسا ت
کرد نا ایرو نیاورند»1.
سیگارش را که به فیلتر رسیده زیرپا له میکند و ادامه میدهد:
جنن که شروع شد خود را معرفی کردم همسرم گفت :کوارت چوه
میشود بهش گفوتم کوار همیشوه هسوت کارخونوه بویوجوود موا هوم
میچرخه گفت :زندگی ما و بچهمان چه میشود
 .1بامداد ـ با چشمها
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بهش گفتم :هرچی زندگی بقیه مردم شد
بعد گفت :اگه برنگشتی
بهش گفتم :کاری که همۀ زنان شوهر مرده میکنند پدر خوبی بورای
بچهمان پیدا کن بزرگ که شد بگو پدرش چگونه کشته شد
دیگر چیزی نگفت و گریست من هم آمدم و از آن روز تقریباً یوک سوال
میگذرد دراین یک سال خیلیها کشته شدند دیدن خوون بورایم عوادی
شد جنن هم برایم عادی شد اما تنفرم از جنن از دنیایی تجاوز کرد
آن زمان تنفرم از جنن عینی نبود ذهنی بود اموا از وقتوی کوه ناصور
درمقابل چشمانم صدپاره شد که حتوی نتوانسوتیم دسوت و پوایش را از
میدان مین جمع کنیم زشتی جنن را با تمام وجودم احساس کردم
عفریت جنن را دیدم که چگونه دهان گشوده بود تا همۀ خووبیهوا
را ببلعد
صدای کشیدن چرخهای لکوموتیوو بوه روی ریول رشوته سوخنش را
میبرد به ایستگاه کوچکی رسیدهایم قطار تووق کوتواهی میکنود و راه
میافتد در راهرو همگی خوابیدهاند قطار دوباره سرعت میگیرد
سیگاری میچسبد اینبار من آتش میزنوم و هور دو پوک محکموی
میزنیم دهانم خشک و تلخ میشود میگویم
و از گوشهایت تعریف کن کجا پاره شدند
میگوید :سرت را درد میآورم جریان مفصل است
میگویم :حوصله من و سفر مثل همانود هور دو بلنود اگوه دوسوت
داشته باشی من داوطلبم مثل همیشه مگر اینکه خودت نخوای
پک محکم دیگری به سیگارش میزند
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و غروب نهم شهریور ماه بود اعالم کردند برای مثموریت بوه عودهای
داوطلب احتیاج دارند چند نفری داوطلب شدند من و سه نفور دیگور از
رفقای همسنگرم نیز جزو داوطلبان بودیم همگی به یک نفربور شونیدار
سوار شدیم تا به واحد تککننده 1ملحوق شوویم خبور حملوه را جسوته
گریخته شنیده بودیم همه مرخصیها از چهارم شهریور لغو شده بود اما
به دلیل مسائل نظامی روز دقیق تک اعالم نشده بود بهگروهان سوم یکی
از واحدهای تککننده خود را معرفی کردیم
فرمانده گروهان با خنده از ما استقبال کرد باید تا زمان حملوه منتظور
میشدیم در سنگری برایمان جا تعیین کرد و به انتظار نش تیم شب را
در سنگر گروهی در گروهان سوم به صبح رساندیم
هرآن منتظر بودیم که بیایند و ما را برای حمله توجیه کنند
چشووممان بووه حرکووت موواه برگووذار آسوومان مانوود و گوشوومان بوور
رفتوآمدهای دور و نزدیک اما از اعالم شروع تک خبری نشد
حمله بهتعویق افتاده بود و ما نمیدانستیم که چرا تا اینکوه اخبوار
رادیو شروع شد خبر رادیو مثل توپ همهجا پیچید از دهانی بوهدهوانی
گشت و همه متحیر باورمان نمویشود درجلسوه سوتاد امنیوت در دفتور
نخستوزیری بمبی منفجر میشود و رئی

جمهوور و نخسوتوزیور و

عدهای دیگر از مسئولین به شهادت میرسند بههمین سادگی!
مردن در جبهه برای همه امری عادی است اما در دفتر نخستوزیری
حکایت دیگری است

 .1تک :حمله
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دیگر کسی از به تعویق افتادن حمله گله نمیکرد برای هموۀ بچوههوا
عقب افتادن تک قابل توجیه بود
دشمن حقیقی دیگر را ندیده بود که هیچ چیز نمویتوانسوت در عوزم
راسخ ما برای بیرون راندن متجاوزین کوچکترین خللی وارد کند
دستهای خود را به هم میمالد کمی چشمهایش را تنون مویکنود
عینکاش را با دست جابهجا میکنود و درحوالیکوه سورش را بوا نووعی
تهدید تکان میدهد میگوید
و بچههای سوسنگرد شاهکار کرده بودند
شب دهوم شوهریور از غورب سوسونگرد زده بودنود پودر دشومن را
درآورده بودند دشمن تا آن سوی کرخه کوور پو

نشسوته بوود کرخوه

کورکرخه نور شده بود ما با این خبر واقعاً دوباره زنده شدیم
با این حمله وضع از اینرو به آنرو شوده بوود دسوتور حملوه بورای
واحد ما نیز صادر شده بود
یکی از بچههای گروهان سوم که چند روز پیش برای شناسایی رفتوه
بود مواضع دشمن را اینطوری برای ما ترسیم کرده بود
جبههای به وسعت چندین کیلومتر با مینهای جهنده ترکشی تله شده
بود بعد از میدان مین دو ردیف سیم خاردار قرار داشوت موا بوین دو ردیوف
سیم خاردار با سه حلقه سیم خاردار لولهای پوشانده شده بود میدان مین
عالوه بر سیمهای خاردار با مقادیر زیادی تیربار حفا ت میشد
برای ما شکی نبود که این مواضع برای دشمن چه ارزش استراتژیکی
دارد آنطورکه به نظر میرسید و محاسبات نظامی دشمن نشوان مویداد
پیشروی قاعدتاً غیرممکن بود اما باید غیرممکن دشمن برای موا ممکون
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میشد ما باید از نتوانستنها توانستنها میسواختیم چورا کوه در پشوت
سرخود مردمو ی را داریوم کوه بورای انقالبوش از دادن هویچ عزیوزی ابوا
نمیکند پدر از دادن فرزند و فرزند از دادن پدر
تقسیممان کردند هرکدام در یک گروه افتادیم مون در دسوته موثمور
قطع سیم خاردار شدم به سیمچین عالمت شوبنموای معبور و وسوایل
تخریب و کمت مجهز شدم
قرار براین شده بود که ما سیم خاردارها را ببریم و با انفجار کمت در
میادین مین معبری برای پیادهها باز کنیم
لحظهای سکوت میکند و به نقطهای نامعلوم چشوم مویدوزد گوویی
حوووادر را در ذهوونش پو

و پوویش موویکنوود و دنبووال تکووه پووارههووای

خاطرههای دور و نزدیک میگردد
و سوار نفربری شدیم تا جلو برویم به آخرین واحد خو مقودم کوه
رسیدیم بچههای ستاد جننهای نامنظم بودند قرار بوراین مویشوود کوه
چند تاییشان با ما همکاری کنند
شام را با بچههای ستاد جننهوای نوامنظم مویخووریم بعود از شوام
فرمانده گروه بچهها را جموع مویکنود و راجوع بوهچگوونگی عملیوات
پاکسازی معبرهوا و انفجوار کموت توضویحاتی مویدهود بعود یکوی از
بچههای ستاد جننهای نامنظم دنباله صحبتاش را میگیرد
نامش الهاکی است با شوروحال عجیبی صحبت میکند میگوید:
و ما ازکشتن و کشته شدن هیچ ترسی نداریم اگر بکشویم پیوروزیم و
اگر کشته هم شدیم پیروزیم
کمکم وسایلمان را جمع میکنیم سوار برنفربر عازم منطقه میشویم
به منطقه که میرسیم اولین نفری که از نفربر پوایین مویپورد الهواکی
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است ناگهان جیپی به سرعت از گرد راه میرسود و او را زیور مویکنود
نمیدانی چه حالی شدیم بهسختی نف

میکشید چند جوایش شکسوته

شده بود کوفته و غرق درخون بود فوراً بوه عقوب منتقولاش مویکنویم
درهمان حال میگوید :بچهها نگران نباشید به امید خدا بروید جلو
فرمانده گروهان ما استواری میشود که سنی ازش گذشوته اسوت بوا
حدود سی سال خدمت موهای ریخته و تقریباً طاس این را وقتی کواله
آهنیاش را برداشت فهمیدم و هیکلی فربه و گوشتالود بهگونهای که بوه
چشم میخورد
فرماندۀ گروه در منطقه هماهنگی نیست و ما نمیدانستیم که چرا
استوار فرمانده دسته ما همین مسئله را بهانه میکند و میگوید:
و من قبول مسئولیت نمیکنم
میگویم :سرگروهبان اگر فرمانده گوروه بنوا بوه هور دلیلوی درمنطقوه
نباشد ما که نباید از قبول مسوئولیت شوانه خوالی کنویم گورفتیم کوه در
حمله فرمانده تک شهید شد حمله را که نمیشود نیموهکواره گذاشوت و
رها کرد باید به تناسب تجربه مسئولیتها را پذیرفت
زیربار نمیرود به هیچ صراطی مستقیم نیست
و تا آمدن فرمانده گروه من هیچ مسئولیتی را قبول نمیکنم
بچهها کمی دلخور و نگران میشوند دلداریشان میدهم و میگویم:
و بچهها به خرج کمت وارد هسوتم اگور در شناسوایی منطقوه دچوار
اشکال نشویم عملیات را با موفقیت انجام میدهیم
افسوس میخورم که چرا شخصاً درشناسایی منطقه شرکت نداشتهام
ساعتی می گذرد سروکله فرمانده گروه پیدا میشود میگوید :همهجا
را دنبال ما گشته است و ما نیز به دنبال او و هر دو دل نگران و منتظر
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ساعت نزدیک به یک نیمهشب است کوه دسوتههوا و گوروههوا آمواده
حرکت میشوند هرچه به زمان حمله نزدیکتر میشوویم دلشوورهموان
بیشتر میشود استوار فرمانده دستهمان که تا مدتی پویش نبوودن فرمانوده
گروه در منطقه را بهانه کرده بود عدم آشونایی بوهموواد منفجوره را بهانوه
میکند تا با ما نیاید فرمانده گروه رو بهبچهها میکند و میگوید:
و کدامیک خرج کمت را خوب بلدید
میتوانستم بگویم من ولی همه سکوت میکنویم تورجیح مویدهویم
استوار با ما بیاید و ببیند که با ایمانها و بیایموانهوا چگونوه مویمیرنود
چگونه میجنگند شاید جرقهای در ذهونش زده شوود کوه موا بورای چوه
میجنگیم و برای چه میمیریم
حرکت آغاز میشود دشمن پیواپی منورهوای روشنکننوده بوه هووا
پرتاب میکند
روی زمین دراز میکشیم و بعد از خاموش شدن هرمنور دوباره بهراه
میافتیم در آسمان الجوری شب منورها قوس و قزح زیبایی میسازند
هر گروهان از یک محور پیشروی را آغاز میکنند قرار براین میشود
که رأس ساعت سه همه در میدان موین باشویم در سواعت چهوار و نویم
آتش تهیه توپخانه خودی آغاز میشود تا آن موقوع معوابر بایود بورای
عبور واحدهای زرهی پاک شده باشد
یکی دو ساعتی راهپیمایی میکنیم که میشنویم گم شدهایوم منووری
باالی سرمان شعله می گیرد و همگی خود را به روی زموین مویانودازیم
چند لحظهای سکوت میکنیم صدای تانکها به گوش میرسند درحوال
جابهجاییاند
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ناگهان صدای خودرویی میآید نزدیک و نزدیکتور مویشوود و بعود
میایستد و خاموش میگردد صدای نوامفهوم چنود نفوری گووشموان را
غلغلک میدهد چیزی دستگیرمان نمیشود فکر میکنیم دشمن فهمیوده
است که ما درآن حوالی هستیم صدای کشیدن گلگندنهوا کوه در ف وا
میپیچید بند دلمان پاره میشود همگی خود را آماده درگیری میکنیم
بیسیمچی مدام تماس میگیرد و خبر میدهد که گم شودهایوم وضوعیت
منطقه را نمیدانیم فکر میکنیم در منطقه نیروهای غیرخودی هستیم
از سمت چپ شروع به حرکت میکنیم مسافت زیادی را کوه پشوت
سر میگذاریم به خاکریزی از نیروهای خودی میرسیم
ساعت نزدیک چهار صوبح اسوت و موا هنووز در مواضوع نیروهوای
خودی هستیم
دیوانهوار از جلوی خاکریز شروع به دویودن مویکنویم خورج کموت
عجیب سنگینی میکند صدای برخورد وسایل انفرادی بچهها بوه گوش
میرسد اما توجه نمیکنیم باید هرطوری شوده خودموان را بوه مواضوع
دشمن میرساندیم
به میدان مین که نزدیک میشویم قدمهوایموان خودبوهخوود آهسوته
میشود همهجا تاریک بود و لموات یوک حرکوت اشوتباه هموه را بوه
کشتن میداد شب از قلب متجاوزین سیاهتر بود ساعت چهوار و پوانزده
دقیقه آتش دشمن شروع میشود وحشویانه منطقوه را مویکوبود از هور
طرف صدای انفجار گلوله توپ و خمپاره مویآیود منورهوا کوه روشون
میشود از اوضاع اطرافمان باخبر میشویم
دور تا دورمان پر از دود و گردوخاک بود تیرباری که میودان موین را
محافظت میکرد آنی از شلیک باز نمیایستاد گویی خشوابگوذاری نیوز
نمیکرد تا ما نفسی تازه کنیم
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بهمنطقه آشنا نبودیم هیچ کداممان نمیدانسوتیم از کجوا آمودهایوم و
بهکجا باید برویم از هرطرفی برسرمان آتوش موی ریخوت درهویچ کجوا
سرپناهی نمییافتیم صدای تیربارها که مدام شلیک میکردنود بوا صودای
توپ و خمپاره و کاتیوشا قاطی شده بود
خبر میرسد که فرمانده بچههای بسیج برادر کرمی تورکش خوورده و
شهید شده است
توپخانه دشمن پانزده دقیقه از توپخانه ما جلوتر بود مثل این بود کوه
آنها عملیات را آغاز کورده بودنود آتوش تهیوه توپخانوه خوودی شوروع
میشود جهنمی راستی راستی درست شده بود
بهاولین خاکریز که میرسیم هوا تقریباً روشن شده است نقورهفوام بوا
رگههایی خونین
در خاکریز عوده زیوادی از بچوههوا جموع شوده بودنود دلوم طاقوت
نمیآورد که در این خاکریز بمانم به محض رسیدن بچههای گردان 141
خودم را به یکی از نفربرهایشان میرسانم و سوار میشوم
آتش توپخانه خودی مردانه میغورد بوه میودان موین کوه مویرسویم
پاکسازی نشده است دستور داده میشود که میدان را دور بزننود خورج
کمت بهکلی از یادم رفته بود از نفربر پایین میپورم و آمواده پواکسوازی
میشوم عمل میکنم معبری قابل عبور پاک میشوود هموۀ ترسوم از آن
بود که کمت عمل نکند عمل که کورد نفو

راحتوی کشویدم پیشوروی

بهجلو شروع میشود به خاکریزی میرسیم و سنگر میگیریم کاتیوشای
دشمن بارانی از آتش راه انداختوه بوود عودهای از بچوههوا از سویمهوای
خاردار هم گذشته بودند و کارشان به درگیری تن به تن رسیده بود
آفتاب خیلی باال آمده بود ساعت حدود هشت و نویم الوی نوه صوبح
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بود اولین سری اسرای عراقی به پشت سویم خواردار منتقول مویشووند
عدهای خبرنگاران و فیلمبرداران هم به آنجا آمده بودند در زیر آن آتش
بچهها همه عصبای بودند یکی از بچههای بسیج که پشت سر اسرا آموده
بود خشماگین فریاد میزد:
و بگذارید این بیشرفا را بکشم
اینها تا آخرین گلولهشان را برسر بچهها خالی کردهاند
جلو میروم شانهاش را میگیرم و میگویم:
و برادر خودت را کنترل کن ما کارهای مهمتری داریم اینها اسیر مایند
درحالیکه به دشت بغض کرده است گریه میکند و میگوید:
و همین بیشورفهوا دو توا از بهتورین دوسوتانم را جلووی چشومانم
بهرگبار بستند
و بعد به سختی در آغوش من گریه میکند
آتش درگیری هم چنان شعله میکشید و میخواسوت هموه را ببلعود
خاک و دود از هرسو به هوا بلند بود هرلحظه که میگذشت تعداد اسورا
بیشتر میشد گلویمان را بوی تند باروت میسوخت
قرار براین میشود که عدهای با نفربر به پشت خاکریز دوم بروند من
هم داوطلب رفتن میشوم در دید مستقیم دشومن قورار داشوتیم دشومن
مرتب سعی میکرد با موشک ما را هدف قرار دهد
نفربری که قبل از ما بهخاکریز رسیده بود درآتوش انفجوار موشوک شوعله
میکشید بچهها فریاد میزدند سه نفر جزغاله شدند و بقیه سوختند
درآنسوتر چندتایی از تانکهای دشمن میسوختند و شعله میکشیدند
به پشت خاکریز که رسیدیم فوری از نفربر پیواده شودم بچوههوا بوا
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سالح سبک موضع گرفته بودند و تیراندازی میکردند مثول آن بوود کوه
گلوله توپ بهسوی دشمن شلیک میکنند
دشوومن بووا آتووش مسووتقیم خووود خوواکریز را موویزد تفوونگم را آموواده
نشانه روی کردم اولین سرباز را که زدم وجودم آتش گرفت فریاد زدم:
سرباز! ما با تو دشمن نیستیم ما با زحمتکشان عراق دشومن نیسوتیم
برگرد و بگذار سرمایهداران عراقی خود به جنن موا بیاینود برگورد و بوا
تفنن خود سینه سرمایهداران عراق را نشانه گیر موا دشومن توو نیسوتیم
همچنان که تو دشمن ما نیستی
اما صدای انفجار گلولهها نمیگذاشت که صدایم به آنها برسد
بچهها گویی خستگی حالیشان نبود ایموان بوه زاللوی چشومههوای
کوهسازان جاری بود من ایمان را دیدم زنده بود با یک ژ و  3به دسوت
در خ آتش دشمن میدوید بهخاک افتاد و خوونین شود مون عشوق را
دیدم که چگونه در خون و خاک پرپر میزد
دست یکی از بچهها ترکش خورده بود و به سختی آسیب دیده بوود
اما به عقب بازنمیگشت با باند انفرادی دستش را بستم و همچنان ماند
اگر این همه ایثار و شهامت با هنر جنن درهم مویآمیخوت آنوقوت
دیگر دشمن بیچاره بود تا آنسوی مرزها دنبالش میکردیم
موضع تعیین شده بستان بود اما در محور ما نبرد در هشت کیلومتری
بستان گره خورده بود و ما متوقف شده بودیم
تانکها مواضع مستحکمی نداشوتند و آسویبپوذیر بودنود عقوبتور
ایستاده بودند و شلیک میکردند
درجلو بچه ها بودنود بوا سوالح سوبک اموا مردانوه مویجنگیدنود و
تانکهای دشمن را با گوشت و خون درهر حمله عقب میزدند
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نفربری که ما را بهپشت خاکریز آورده بود درتیررس دشمن قورار داشوت
و دستور داده شد که به پشت سیم خواردار برگردانوده شوود تعودادی از
بچههای زخمی را سوار نفربر میکنیم و نفربر به حرکت درمیآید
نفربر همانطوری که میرود با نگاه تعقیبش مویکونم توا از موشوک
درامان باشد خیال میکنم با نگاه من از موشک درامان میماند
یکی از بچهها که به دشت زخم برداشته درحال افتادن از نفربور بوود
میدوم درآن لحظه تنها چیزی که میدیدم برادری زخمی بود که داشت
میافتاد گلولههای دشمن را دیگر نمیدیدم
محکم نگاهاش میدارم وسرش را روی زانویم میگذارم چهورهاش از
درد کبود شده و به سیاهی میرود ابر مرگ هنوز نتوانسوته اسوت فوروغ
زندگانی را از دیدگانش ببرد
وقتیکه با نفربر دور میشدیم صدای بچهها میآمد
و بگین کمک بفرستن
به پشت سیمهای خاردار که میرسیم زخمویهوا را از نفربور تخلیوه
میکنیم نفربرهای پیام و پی درخ مستقیمی کنار هوم ردیوف شودهانود
گلولههای کاتیوشای دشمن هر لحظه به آنها نزدیکتر میشود
خورشید از رقل آسمان گذشته بود نبرد همچنان ادامه داشت عدهای
از بچهها درکنار نفربرها ایستاده بودند ناگهوان صودای انفجوار شودیدی
همهجا را بهم میریزد صدای سوختم سوختم از سمت پوی ام پویهوا
بلند می شود اساس سرگیجه شدیدی میکنم گوشهایم به سوختی درد
میگیرد یکی از بچهها که روبهرویوم ایسوتاده بوود بوهروی مون پرتواب
میشود و درخون میغلطد لباسهایم همه خونی میشوند نمویدانسوتم
من هم زخمی شدهام یا نه
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به تندی بلند میشوم یکی دو تا از بچهها آنطرفتر زخموی شوده و
میافتند خودم را به آنها میرسانم و بهشان میگویم :به شانههایم تکیوه
کنید دیگری بند فانوسقهام را میگیرد شروع به حرکت میکنیم مسافتی
که میرویم یکی از نفربرها خودش را به ما میرساند همه زخمویهوا را
سوار میکنیم
آنطرفتر جسد یکی از بچهها افتاده میروم تا او را نیز سووار نفربور
کنم به خاطر مادرش تا با دیدن جسد فرزندش الاقول دلوش کموی آرام
بگیرد و عموری را منتظور نباشود کوه شواید فرزنودش روزی کوه هرگوز
نمیآید برگرددد تک رفتهرفته میرود که به پایان خود برسد توپخانهها
ازنعرههای مرگبار میافتند و زمین با هزاران شیار از گلولههوای تووپ و
خمپاره جنازهها را درخود میفشارد
تک رویهم رفته موفقیتآمیز بود روستاهای صالححسن بیتناجی
لهقندی به دست نیروهوای خوودی افتواده بوود بچوههوا در مواضوع
تپهک 

مسل تری قرار گرفته بودند اما استحکاماتشان نیرومندتر نبوود دشومن
در پشت خاکریزهایی که از ما بیش از  088متور فاصوله نداشوت موضوع
گرفته بود
نبرد آخرین نف های خود را با غروب آفتاب میکشوید در بوین دو
خاکریز عدهای از دو طرف بوهجوا مانوده بودنود و هرکواری کوه کوردیم
نتوانستیم آنها را به اینسوی خاکریز منتقل کنیم
آنها دالورانی بودند که با کمترین امکانات و بوا سوالحهوای سوبک
تانکهای دشمن را به عقب رانده بودند و در لحظوات نتوانسوتنهوا بوا
خون خود توانستنها را نوید داده بودند و با فریادهای مردانهشان پشوت
دشمن را لرزانیده بودند و اکنون بیدریغ به خاک افتاده بودند آنهوا توا
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ساعتی قبل شجاعانه جنگیده بودند و اکنون غریبانه درخاک خود درخون
شناور بودند و ما نمیتوانسیتم به آنها هیچ کمکی بکنیم
گوشهایم نمیشنید اما چشمهایم تبرک خاک را میدید خواکی کوه
برای ما نان بود خانه بود عشق بود ایثار بود و فراتر از همه وطن بود
چشمان پراشکش را تاریکی تونل فرو میبلعد
جبهۀ بستان

1661/6/11
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2
بازگشت

حرکت قطار او را بهیاد درشکههای دوران کودکی میانداخت همینطور
که برصندلی نشسته بود و دشت و خانههای روستایی را از پنجوره کوپوه
تماشا میکرد احساس میکرد در کوچوههوای خواکی و تنون شوهرشوان
بهدنبال درشکهها میدود دزدکانه برپشت درشوکه سووار مویشوود «آه،

چقدریورت هرفتناسبوتا تا چار هاایدرشا هاااترکاتت اار
شباهتدارند».
روی صندلی نشسته است اما درد گزنده شالق را که در تمام جوانش
میپیچید احساس میکند «انگاره یندیاروبااود.» کیوف سوواری درد
شالق را از یادش میبرد دستی به صورت و چشم چپش میکشد و با آه
بلندی مویگویود «چقادربودذششات.» قطوار سورعت مویگیورد و دود
سیاهش چون موهای پریشان دخترکان در هوا آشفته میشود دلش شوور
غرّیبی دارد و آرزو میکند که قطار هرگز به مقصد نرسد
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وقتی لباسهای زردرنن سربازی را بوه تون کورد احسواس عجیبوی
داشت میخواست «ذلی» اولین کسی باشد که او را با لباس فرم ببیند
از اتوبوس که پیاده شد کمی این پا و آن پا کرد بعد راه خانه گلی را
پیش گرفت پوتینها تنن بودند و کموی پوایش را مویزدنود اموا مسولم
اهمیتی نمیداد محکم قدم برمیداشت پاهایش سعی داشتند از هم جلوو
بزنند مثل اسبان درشکه در را چند بار به صودا درآورد در دلوش خودا
خدا میکرد گلی در را باز کند با همان لبخند همیشگیاش او را با لباس
سربازی و شلوار گتر کرده و پوتینهای برق افتادهاش ببیند
بیتاب بود و لحظات دیرگذر انگار کسی خانه نبود دوبار سه بار
کفری شد از خشم میخواست درچوب گردوی «تاجع و» را از جا بکند
به سوی خانه که برمیگشت دیگور آن شووروحال اولیوه را نداشوت
دستگیره در را بدون اراده رها کورد صودا در حیوای پیچیود صودای بوم
مادرش را شنید که از قالیبافخانه فریاد میزد:
و کیه؟ آمدم!
مادر مسلم دستی به پیوراهن گلودار و رنون و رورفتوهاش کشوید توا
کرکهای قالی ریخته شود چادرش را سرش انداخت بوه طورف درآمود
همینطوری که میآمد فریاد میزد
و آمدم

صبر کن!

دربا نالهای بازد شد اشک درچشمان آبی مادر مسلم حلقه زد یک لحظوه
دریا را میمانست که آرام باشد و لحظهای دیگر آسمان را که میبارد
مسلم اولین سؤالی که از مادرش کرد این بود:
و رفتم خانه گلی نبودن مادر کبریتوی بوه سوماور زد و درحوالیکوه
درسماور آب میریخت گفت:
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و رفتن تهران خونۀ عمهاش
مسلم پرسید :چند روزه؟
و چند وقتی میشه!
و نگفن کی میان؟
و نه زن عموت که با ما حرف نمیزنه کسور شوثنش میشوه!آخه اون
هرچی باشه زن حاجیه مسلم دیگر حرفی نزد
چند روز مرخصی مثل برق و باد گذشت و چه تلخ مسلم هور روز
ساعتی در شهر قدم میزد و مثل مرغ تنهایی به خانه برمویگشوت شوهر
کلی عوض شده بود بچهها هرکدام بوه طرفوی رفتوه بودنود چهوار مواه
آموزش برای او خیلی دیر گذشته بود هرلحظهاش سالی همۀ لحظهها را
با یاد گلی تحمل کرده بود حاال بعد از آن چهار ماه جهنموی بعود از آن
بدو به ایستها قدمروها بازداشتها نگهبانیها و شب و روز درحصار
پادگان بودن باید گلی را میدید اگر لحظهای هم شده بود اما نشد
اتوبوس حرکت میکرد و چشمان مسلم بر فراز دشت چون کبووتری
تنها میپرید هرقدر اصرار کرد مادرش قبول نکورد و توا دم گواراژ آمود
اتوبوس که از گاراژ آرام آرام بیرون میآمد شانههوای موادرش بوهآراموی
تکان میخورد مسلم اینبار مادرش را بهنظور کوچوکتور و پیرتور دیود
دانههای اشک از چینهای صورتش آرام بهپایین میخزید و فرو مویریخوت
میخواست نگاهش را لحظهای روی صورت موادرش رابوت کنود ولوی
نشد اتوبوس از گاراژ فاصله گرفته بود و دیگر از موادرش جوز سوایهای
مبهم دیده نمیشد سفر همیشه برای او مزه تلخ دوری را تداعی میکرد
در تمام این چهار ماه لحظهای گلی را از خاطر نبرده بوود شوبهوای
نگهبانی را با گلی و یاد او گذرانده بود آن شبهای دیرپا و سخت مگور
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به صبح میرسیدند؟ اکنون به پادگان بازمیگشوت خسوته خسوتهتور از
کبوترانی که از مهاجرتی طوالنی بازمیآیند
باران میبارید و بلورهایش نیز به شیشه اتوبوس تلنگر مویزد پنجوره
را باز کرد سردی بلورهای باران درجانش نشست
********
در ایستگاه راهآهن غوغایی بهپا بود جای سوزن انداختن نبوود هموه
درحال رفتوآمد بودند با فشوار راهوی بواز مویکردنود و مویگذشوتند
چشمها به دنبال یافتن چشمانی آشنا در چشمخانهها میگشوت ایسوتگاه
پر از سرباز بود و آنهایی که برای بدرقه عزیزانشان آموده بودنود نگواه
مسلم در بین دریایی از جمعیت میگشت و نمییافت باز هم پرسهزنوان
میرفت و برمیگشت و هربار با دستانی خوالی خوالیتور از بوار پویش
اندوهبار برمیگشت
گریهها و لبخندها بوسههوا و وداعهوا و فریادهوا هموه بوه هوم گوره
خورده بودند از بلندگوی ایستگاه پشت سرهم اعالم میشد:
و از مسافرین محترمی که عازم جنووب هسوتند خوواهش مویکنویم
هرچه سریعتر سوار شوند قطار تا پنج دقیقه دیگر حرکت میکند
لحظات سریعتر از همه وقت میگذراند حرکت قلب مسلم سورعتی
دیگر گرفته است قطار نف های عمیقی میکشد و خالی میکند و ماننود
اسبی چموش گویی سم برزمین میکوبد و منتظر است تا افسار رها شود
و به تاخت به حرکت درآید همه درکوپوههوا جوا مویگیرنود واز پشوت
شیشههای غبار گرفته دست تکان میدهند و چیزهایی میگویند
نگاه او باز هم امیود خوود را از دسوت نوداده و بور در سوالن انتظوار
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میکشد با اینکوه موی دانود کوه کسوی او را بدرقوه نخواهود کورد ولوی
آهچقدرخوبمیشدمادرموذلیاودند».

نمیخواهد باور کند «
قطار تکان میخورد و به راه میافتد عدهای باز هوم ول نمویکننود و
بهدنبال قطار میدوند و چیزهایی میگویند از پشت شیشهها فق لبهوا
حرکت میکند بعد میایستند و با دست ناگفتهها را باز میگوینود قطوار
دردوردست دردل دشت گم میشود و ایستگاه در تنهایی و سکوت فرو
میرود سکوتی غمآلود و مه گرفته و بعد از مدتی دیگر بهجز ریلهوای
آهنی که درکنار هم تا دوردستها پیش میروند درایستگاه چیزی نمیماند
********
مدتی که میگذرد دیگر همه چیز عادت میشوود زوزه خمسوههوا و
شلیک پشت سرهم خمپارهها عادت میشود که سریع خود را بوه زموین
پرتاب کنی و گوش بخوابانی که درکجا بوه زموین مویخوورد و آنوقوت
دستی به پاها و بدن خود بزنی که آیا سالم هستی یا نه همه چیز عوادت
میشود و عادی حتی مردن صدای گلوله توپها که از دوردست میآید
حدوداً مشخص است که بهکجا زمین میخورد و بعود اگور سروصودایی
بلند شد حدس میزنی که چند نفری شهید شدهاند همه اینها را مسولم
دراین مدت با خود تکرار کرده است حتی چند بار تصمیم گرفتوه اسوت
که برای مادرش بنویسد ولی چه فایده؟ مادرش که سواد خواندن نودارد
تازه جز آنکه نگران شود چه رمری خواهد داشت برای گلوی هوم چنود
بار تصمیم میگیرد که نامهای بنویسد و بگوید چقدر او را دوست دارد و
چه اندازه در زیرگلولههای دشمن به فکر او است اما پشیمان میشود و
با خود میگوید« :اذرارذشتمه هچیزراارایشتعریفخواهمکرد.کاه
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سرمیآوردیم.اماااایناوضاعو

چگونهروبهاراتاشببیرآتشدش ناه
اتوالکههروبچندنفریمجروحوشهیدمیشاوند.ابکجاامعلاومکاه

شایدلحظهایدیگرذلولهارسرسنگرمانخورد».

فرداو
بارها با خود کلنجار رفته بوود و هموه ایونهوا را بوازگو کورده بوود
هرموقع که نامهبر گروهان میآمد بیاخیتوار از جوا مویپریود و بعود آرام
درگوشهای به بچههایی که نامه داشتند نگاه میکرد و با خود مویگفوت:
ایابمادرمیاذلیمیآمدچقدرخوباود».


اذرنامه
«
جنن به درازا کشیده بود دو نیرو زمینگیر شوده بودنود و بوا زبوان
توپخانه با هم کلنجار میرفتند دشمن در مواضع استراتژیک مستقر شوده
بود و از برتری آتش برخوردار بوود چوارهای نبوود جوز تحمول روزهوا
درزیر آتش و شبها آماده عملیات پارتیزانی مسلم هربار که داوطلوب
شده بود از نوشتن وصیتنامه حذر کرده بود و هربار میغرید:
و وصیتنامه برای چی؟ من که قصد ندارم که برنگردم
و در جواب بچههایی که گفته بودند:
و خوب کار است شاید برنگشتی! گفته بود
و نه باید حتماً برگردم!
عملیات هربار از بار گذشته مشکلتر و خطرناکتور مویشود دشومن
هربار مواضع بیشتری را از مین انباشته میکرد و دیگر رفتن و ضربه زدن
کار آسانی نبود چند میدان مین و بعد سیمهای خاردار و مشرف برهموه
اینها تیربارهای دشمن عملیات را با زحمت روبهرو میسواخت مسولم
هربار داوطلب رفته بود و برگشته بود و بعد سراسر روز را درسونگر بوا
یاد مادرش و گلی سرکرده بود هزاران بار نقشوه کشویده بوود کوه وقتوی
بهخانه برگشت با مادرش به خانه گلی برود و کار را یکسره کند کواری
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هم دست و پا کند و زندگی خوبی برای موادرش و گلوی آمواده کنود از
تکرار آن کیفی باورنکردنی میبرد و هربار برایش تازگی داشت
بچهها سرشان بهکارشان گرم بود موقع ناموه نوشوتن کوه مویرسوید
بهمسلم میگفتند:
و مسلم تو نامه نمینویسی؟ مسلم میگفت:
و نه! من کسی را ندارم که برایش نامه بنویسم بچهها میگفتند:
الاقل برای مادرت و مسلم جواب میداد:
و از نامه بدم میآید غربت را به یادم میآره نامه همیشوه بورای مون
تداعیگر فاصلهها است من از فاصله بیزارم
مسلم با خودش میگفت:
و تازه اگر بنویسم ما در سومار هستم مادرم چه میداند سوومار کجوا
است اصالً بهعمرش چنین اسمی هم بهگوشش نخورده دنیا برای مادرم
همیشه کوچک بوده «ابتاالیااا خاناهتااسارکوچاهوابسارکوچهتاا
تالیاا خانه ».و بعد از نوشتن نامه پشیمان میشد

********
عاشورا فرا میرسید و در جبهه شوروشووق عجیبوی مووج مویزد از
چند روز قبل خبور رسویده بوود کوه «ت لاهسراساریاساتدرت اامی
جبههها ».و مسلم از پخش خبور بوه ایون گسوتردگی نگوران شوده بوود

پرسوجو که کرده بود مشخص شده بود که حمله فقو درچنود جبهوه
صورت خواهد گرفت یکی از آن جبههها جبهه سومار بود
دستور عملیوات کوه مویرسود حرکوت در پوسوت سونگرها جواری
میشود تدارکات آماده میگردد به همگی جیره غوذایی  40سواعته داده
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میشود بچهها تجهیزات انفرادی خوود را آمواده مویکننود و درسونگرها
بهانتظار لحظه شروع عملیات مینشینند
شغاالن زوزه میکشند و از دوردستها فورا رسویدن شوب را اعوالم
میکنند شب چون دختری زیبا با گیسوانی برآشفته از راه میرسد توا بوا
جادویی خود شت و کوه را خواب کند

نف

گلههای ستارگان دردشت گسترده شب پراکنده میشووند و شوب را
چراغان میکنند نسیم خنک در گوش کوههای سر بوه آسومان برکشویده
نجوای مرموزی را زمزمه میکند توا لحظوه حرکوت فرصوتی اسوت کوه
هرک

با خود خلوتی کند و به آرزوها و امیدهای خود مروری کند

مسلم به آسمان نگاه مویکنود سوتارگان زیبواتر از شوبهوای دیگور
میدرخشند دیگر مثل دوران کودکیاش در بین هزاران سوتاره بوه دنبوال
ستاره بخت خود نمیگردد مدتها است که دست از افکوار کوودکیاش
شسته است و بهجای جستوجو در آسمانها درزمین بوه دنبوال بخوت
خود میگردد مسلم با خود میگوید:
و «ااالخرهاینجنگلعنتیت امخواهدشد.وروبیخواهدرسیدکه
دیگرجنگیدرهیچکجایدنیانخواهداود.ودیگرانسا هااابهامجادا
نخواهندشد.آبادانههمدیگررادوستخواهنادداشات.وااههامعشا 

خواهندوربید».
نمیدانست درکجا خوانده است که گفته شده بود« :اااابااینرفاتن
هایطبقاتی.طبقاتمیرندهاهباالهدا تاریخسپردهخواهندشاد.و


نظام
تاریخماتبلاشریتاهپایا خواهدرسید.ونظامجهانیارااریوارادری
دره هجاپرچمخودرااهاهترابدرخواهدآورد.وتاریخواتعیاشرآغااب
خواهدشد.ودیگرکاودکیابذرسانگینخواهادماردوتروتایاندوختاه

 .2بازگشت

37

نخواهدشد،کسیارایغارتسفرهدیگرا جنگایارپاانخواهادکاردو
انسا هااهکهش ا هاف رخواهندکرد،ت اامیداناشوت نولاوکیکاه
اکنو درخادمتاهادا جناگطلباناهاااتبا سارمایهجهاانیاسات
کشفناشناختههاخواهدپراداخت.وسفردرابانساا 

درخدمتاشریتاه
اهسویفضاآغابخواهدشد».
مسلم با خود میگوید :در آن روز برای آن انسان خوشبخشوت شواید
قابل تصور نباشد که در سالهای پیش انسانی با تکیه بر کیسههوای شونی
سنگرش درجبهههای جنن برای خوشبختی او دعا کرده است
مسلم خیلی دوست داشت که گلی میبود و برایش میگفت:
زندگی در همه مظاهرش زیبا است اما آنچه چهرۀ آن را زشت نموده
است اختاپوس هزاردستان بهرهکشی است که باید برای نابودی این اژدها
جنگید تا به جهانی زیبا دست یافت و جنن کنونی موا و رزم کنوونی موا
درجهت چنین مبارزهای است مبارزهای که چون زندگی زیبا است برای
همووین اسووت کووه در اولووین فرصووت داوطلووب شوورکت هرچووه زودتوور
درجبهههای جنن شده است
********
ساعت یکوسی دقیقه بامداد  1312/0/90دستور آغاز تک داده مویشوود
قرص نقرهگون ماه در حیای شب گام مویزنود و راه را نشوان مویدهود
شغاالن به خواب رفتهاند و از زوزههایشان که از دور نالوه دردمنودی را
تداعی میکند خبری نیست جیرجیرکها با صدای آهنگین و مقطعشان
گویی قصد آن دارند که خواب را در چشم شب شیرینتر کنند
راهپیمایی درسکوت انجام میشود نسیم خنک شب پوست را نوازش
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میدهد تا خستگی سفر قابول تحمولتور گوردد چنود سواعتی از شوروع
راهپیمایی میگذرد در  4کیلومتری مواضوع دشومن اسوتراحت کوتواهی
داده میشود و دوباره حرکت آغاز میگردد دستور این است کوه قبول از
سپیده دم همه به مواضع دشمن رسیده باشند
سکوت همچون اژدهایی گویی دهان باز کرده است و قصود آن دارد
که همه چیز را ببلعد جز صدای خش خش گامها و احیاناً بههم خوردن
تجهیزات انفرادی صدای دیگری درگوش شب نمیپیچید مسلم با خوود
میگوید :حتماً همه دارند دراین لحظات به چیزی فکر مویکننود چیوزی
که جنگیدن را آسانتر میکند و حتی مردن را
آسمان کمکم به سربی میزند و خبر ازگرگ و میش صوبح مویآورد
فرماندههای هرقسمت به آخرین توجیحهای گوروه موی پردازنود هودف:
بازپ

گرفتن تپه کلهجو و تپه سارات شماره یک و دو و سوه مویباشود

گروه مسلم مثمور گفتن تپه کلهجو میشود فرمانده گروه با آن صوورت
استخوانی و آروارههای محکم بدون لرزشی صحبت میکند و میگوید:
ایهد شلیکن نید.هرذلولهارای
و «ایاتتیاطین نید.ذلولههارا 
یکاعثی.مواظبدوستا تا ااشید.اهمحضذرفتنمواضعاهپاکسابی
هایتاا راابخشام
وتح یماپردابید.دلتا راابای ا پرکنیدوتفنگ 
مردمآوارهودراهدریکهه هچیزشا ،تتیناموسشا اهغاارترفتاه

کدامشا رتمن نیدامااذرتسلیام
جنگنداههیچ 


است،تابمانیکهمی
شدندمانندیکاسیرااآ هارفتارکنید».
مسلم بارها این توجیحات را شنیده است بوا ایونکوه دلوش بوهحوال
سربازان عراقی میسوزد و میداند که آنها زحمتکشان عراقیانود کوه بوا
زور فریب و ارعاب به جبهه آمدهاند ولی نمیداند که چرا هربار هنگوام
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تک و گرفتن اسیر نمیتواند جلوی خود را بگیرد و بارها دستش بهروی
ماشه میرود و برمیگردد
آتش تهیه که از  4صبح شروع شده است کمکم به خاموشی مویرود
با اولین گلوله ژ 3حمله آغاز میگردد
گروه مسلم همچنان بهپیش میروند بهپای تپه که میرسند نیمنفسی
میکشند و راه میافتند
آتش دشمن سنگین است گویی دهان آسمان را باز کردهانود و آتوش
خالی میکنند آتش سنگین دشمن نفربرها را از هم جدا میکند بچههای
سارات خود را به سارات  9میرسانند
اما درتپه مسئله فرق میکند مسلم با پوست و گوشت آمادگی دشمن
را ح میکند گویی قبالً خبر حمله را داشتهاند و ساعتهوا اسوت کوه
انتظار میکشند مسلسلهای تیربار و کالشوینکف و کوالیبر  18از شولیک
باز نمیایستند نمیشود شماره کرد که از چندجا شلیک میکنند تانکها
با آتش مستقیم تفننهای  181موردهجوم قرار میگیرند نمیتوان تصور
کرد از همه سوی آتش میبارد مسلم جنن و گریز میکنود در حصوار
سننها و صخرهها پناه میگیرد اما نتیجوهای حاصول نمویشوود دشومن

جهنمی از آتش فراهم کرده است تا همه را خاکستر کند توپخانه خودی
 138و  111خاموش شدهاند و دست از حمایت کشیدهاند بویسویمچوی
مدام فریاد میزند« :الو...الو...الو...شاهینابعقاب.....شاهینابعقااب.....»
اما همه تالشش بیرمر است گویی آتش دشمن همه ارتبوایهوا را قطوع
کرده است
تلفات نیروهای خودی چشمگیر است تعداد زیادی از بچهها کشته و
زخمی شدهاند تفنن  181گروه به علت نداشوتن موضوع خووب منهودم
شده است
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قب ه تفنن از شلیک زیادی دست مسلم را میسوزاند مسلم با خوود
میگوید :لعنتیها عجب توی تلهای افتادهایوم و سوینهخیوز خوود را بوه
بیسیمچی میرساند:
و تماس بگیر وگرنه هموه تاروموار مویشوویم تقاضوای آتوش کون
بیسیمچی میگوید:
و تماس قطع است و مسلم با خشم میگوید:
و لعنتی تماس بگیر! هرطوری شده باید تماس بگیوری! بویسویمچوی
سعی میکند:
و الو الو الو الو از شاهین به عقاب عقاب به گوشم
مسلم سرگرم تیراندازی میشود که تماس برقرار میگردد بیسیمچی
از عقاب تقاضای آتش میکند اما گفته میشود یکی از توپهوا بوهعلوت
تیراندازی بیش از حد لولهاش ترکیده است و خدمۀ آن همگی بهشوهادت
رسیدهاند و توپ دیگر با صاف شدن خانهایش کارآیی را از دسوت داده
است از کار افتادن توپها مثل پتکی برسر مسلم کوبیده میشود
شیرازه کارها از هم گسیخته است و بچهها دچار دستپاچگی شدهانود
عدهای بیهدف گلولههای خود را شلیک میکنند همه از نف

افتادهانود

زخمیها در کنار سنگی ناله میکنند و عدهای نیز از بچهها در جلوتر بوه
شهادت رسیدهاند مسلم هیچ وقت مثل این لحظه احساس دلتنگی نکرده
بود حتی زمانیکه گلی را در ایستگاه راهآهن ندید به آسومان کوه خیوره
میشود درابتدا باور نمیکند اما نقطوههوای سویاهی بوزرگ و بوزرگتور
میشوند و صدای تق توق و بموی ورود پرنودگان تیزپورواز هووانیروز را
خبر میدهد مسلم کمی احساس سبکی میکند تجربوه کورده اسوت کوه
هرزمان کارها سخت شود بچههای هوانیروز گرهگشایی میکنند کارشوان
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واقعاً شاهکار است لحظهای مکث میکنند و راکتها را پرتاب میکننود
و آن وقت دنیایی از آتش برمیخیزد هدفگیریشان ردخور ندارد مسلم
با خود میگوید:
و دو کبری و یک جت رنجر دراین اوضاع تنن غنیمتی است
چند راکت برمواضع دشمن زده میشود مسلم کاهش آتش دشمن را
ح

میکند فرصتی بهدست میآید تا همه دسوتوپوای خوود را جموع

کنند و به بررسی اوضاع بپردازند مسلم خود را به عدهای از بچوههوا کوه
پناه گرفتهاند میرساند و نف زنان میگوید:
و ببینید بچهها! دشمن از هرحیث برما برتری دارد سالحهای سنگین
و نیمهسنگینی را برارتفاعات مستقر کرده در سونگرهای محکوم نشسوته
است ولی ما چیزی نداریم جز سالحهای سوبک و نیموهسوبک و تعوداد
زیادی کشته و مجروح و کمی مهارت درپای تپه بایود بوه آتوش بوزنیم
سیاوشوار این خ جهنمی آتش را بشکنیم اگر سیاوش توانسوت و از
آتش گذشت ما چرا نتوانیم؟
ناصر میگوید :با حمله پارتیزانی راه را باز میکنیم حرکت مویکنویم
هرچند نفر با آتش دیگری پشتیبانی میشود
صعود از بلندیهای آنهم درزیر آتش دشمنی بهکندی صورت میگیرد
آتش سنگینی است یکی از بچهها شهید میشود مسلم میگوید:
ناصر را برداریم و برگردیم و برمیگردند
تیراندازی از هر دو سو ادامه دارد دشمن نهتنها غافلگیر نشوده بلکوه
غافلگیر نیز کرده است با آمادگی کامل خ آتشی غیرقابول نفووذ ایجواد
کرده و هرلحظه که میگذرد برتعداد مجروحین افزوده میشود اموا خو
آتش همچنان نفوذناپذیر میماند
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اوضاع به قدری درهم ریخته شوده کوه مسولم حو

مویکنود دیگور

مغزش کار نمیکند میبیند هرقدر بچهها خود را بهآب و آتش مویزننود
کمتر نتیجه می گیرند یک لحظه بهفکرش میرسد عقوبنشوینی کننود و
بهخود نهیب میزند:
ای لعنتی! با این همه تلفات چگونوه مویخوواهی برگوردی؟ چگونوه
میتوانی چشم درچشم بچههای پشت خ بیندازی؟ جوواب موادرت را
چه میدهی؟ به گلی چه خواهی گفت؟
چیزی مثل خوره وجود مسلم را میخورد ازجا میجهد و سینهخیوز
خود را بهعدهای از بچهها میرساند عدهای از بچوههوای سوپاه و ارتوش
داوطلب میشوند تا یک بار دیگر درپناه آتش سالحهای یکدیکر مواضوع
را صعود کنند قرار براین میشود هرک

حفا ی برای نفر بعدی گوردد

هر نفری که شهید شد نفر دیگور بایود پشوت او سونگر بگیورد ایونبوار
هیچک

برنمیگردد یا تپه گرفته میشود و یا همگی کشته میشوند

مسلم با این سخنان درخود احسواس غورور مویکنود آرزو مویکنود
ایکاش مادرش و گلی اینجا بودند و او را میدیدنود حملوه بوار دیگور
آغاز میشود بچهها شلیک میکنند و پیش میروند نفرات جلو آتوش را
با سینههایی به فراخی زندگی سد میکنند تا دیگر بچهها خود را بوه قلوه
برسانند باز هم عده دیگری شهید و مجروح میشوند باالخره تپه سقوی
میکند بوی باروت و گرد و خاک گلوی مسلم را میسوزاند آب قمقمه
داغ از سوزش گلویش نمیکاهد اما خوشوحال از آن اسوت کوه بواالخره
خ جهنمی آتش شکسته شده است
بچههای دیگر از سینهکش تپه باال میآینود و سونگر مویگیرنود خبور
میرسد سارات شماره  1آزاد شوده اسوت و دشومن از مواضوع سوارات
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شماره  9نیز درحال عقبنشینی و فورار اسوت روحیوه بچوههوا تقویوت
میشود هرچند عملیات به مواضع پیشبینی شده تا حدودی دست یافته
اما احساس غریبی مسلم را آزار میدهد تالش بیسیمچی بورای تودارک
مهمات و آذوقه بهجایی نرسیده فرمانده یکی از گوروههوا زخموی شوده
فاصله تا پشت جبهه خودی بیش از  1/1کیلومتر اسوت بوا ایون اوضواع
مسلم ادامه نبرد را مشکل میبیند اما فکری بهنظورش نمویرسود دشومن
همچنان با سالحهای سبک و سنگین مواضع از دست داده را مویکوبود
چند بار هلیکوپترهای دشمن میآیند و مواضع را مویکوبنود و بوا آتوش
آر پی جی مدافعین فرار میکنند
جیره غذایی در نفربر منهدم شده هومچنوان مویسووزد بچوههوا 94
ساعت است که چیزی نخوردهاند با این وصف مسولم از روحیوه بواال و
مقاومت بچهها احساس غرور میکند مسلم رو به بچههوا مویکنود و بوا
صدای بلند میگوید:
اگر سالم برگشتیم خودمان میگووییم کوه چوه کوردیم و اگور کشوته
شدیم! هرکس که زنده ماند چوه اسویر و چوه غیراسویر بورای دیگوران
بگوید که چگونه مردیم
تاریکی چون ماری سیاه چشم بردشت و کووه مویخوزد سوتارهای از
آنسوی کهکشان چشمک میزند جدال گویی پایانی ندارد از مرز شوب
نیز میگذرد و رزم شبانه آغاز میشود دو تانک دشمن از سارات شوماره
 9باال میآیند و غرشکنان سکوت شب را میشوکنند و درگوودالی بوین
سارات شماره  1و  9مستقر میشوند مسلم به بچهها میگوید:
معطل نکنیم امشب گویا قرار است مهمانی بدهند و درحوال تودارک
سور و ساتند
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گلوله آر پی جی که به تانک میخورد تانک با آن جثه غوول پیکور از
جا کنده میشود گلوله بر زره تانک مینشیند و آتوش مویگیورد رقوص
شعلهها در الجورد آسمان اگر جز جبهه درجای دیگوری بوود تماشوایی
بود بچهها فوراً عقب مینشینند خستگی تمام روز گویی از تن بچوههوا
بهدرمیرود
مدتی نمیگذرد که تانکهای دشمن و در پناهشان پیادههوا شوروع بوه
پیشروی میکنند اینبار گوروه بشویر محشور مویکنود دو تانوک دیگور
شعلهور میشوند و ختم پیشروی را اعالم میکنند درگیری هم چنوان بوا
سالحهای سبک و سنگین ادامه دارد و میرود تا پابهپای شب بوه دشوت
صبح پای بگذارد
مسلم دفترچه یادداشتاش را ورق میزند تاریخ بیست و نهوم آبوان
یک هزار و سیصد و پنجاه ونه است مینویسد:
لحظات چه دیر میگذرند از دیروز تا امروز فاصوله تقریبوی چنودان
نیست اما برای ما هرلحظه آن طوالنیتور و دیرپوایتور از سوالی گذشوته
است از دیروز تا امروز فاصله کم نیست فاصلهاش بوه وسوعت سووراخ
سوراخ شدن بدن ناصر است و قطع شدن دستان بشیر و از حدقه بیورون
زدن چشمهایش مادر! ای کاش بودی و میدیدی که بچوههوا چگونوه از
جان مایه میگذارند ای کاش بودی و میدیدی که دشومن جنایتکوار بوا
چه تجهیزات و مهماتی برای سرکوبی ما آمده است آنوقوت دیگور مورا
مالمت نمیکردی که چرا برای اعزام به جبهه آن همه بیتاب بودم
مادر به ارواح خاک پدرم مسئله این جنن مسئله خاک نیسوت اگور
باشی میبینی که این دشت و کوه نواهموار و سونگالخ یوکصودم ارزش
جان ناصر را ندارد این زمینها بهدرد آنها هم نمیخورد موضوع چیوز
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دیگری است آنها میخواهند جان انقالب را بگیرند انقالبی کوه پوایین
شهریها و پابرهنهها و لختیها کردهاند اگر اینجا بودی مویدیودی کوه
چگونه دشمن خونی انقالب اسوت از صوبح توا شوب گلولوه مویریوزد
روزهای اول فکر میکردیم اگر پشتاش به کوه قاف هم باشود بواالخره
خالی میشود ولی حاال فهمیدهام آنهوایی کوه دشومن انقالبنود هور روز
انبارهای او را پر میکنند تا باروت و سرب و آتوش را برسور موا بریوزد
اینجا به حقانیت انقالب پی میبری مادر! ایکاش شما و گلی بودیود و
میدیدید که ما با چه نیرویی میجنگویم آنوقوت اگور شوهید مویشودم
آسوده بودم که مادرم از غصه دیوانه نمیشود بلکه میایستد و به پسرش
افتخار میکند »
آتش خمپارههای  198 08 18دشمن مسلم را از خوود بیورون آورد
صبح خسته و خونآلود از راه رسیده است ولی هنوز مستقر نشده اسوت
شدت آتش باال میگیرد نیروهای خودی بوا سوالحهوای غنیمتوی آتوش
بیامان دشمن را پاسخ میگویند گردوخاک توپخانه دشومن سوالحهوای
بچهها را بهکلی از کار انداخته است مسلم با خود میگوید:
و هنوز هم از کمک خبری نیست
نقطه به نقطه تپه زیرآتش شدید دشمن قرار دارد عبودا کوه محکوم
خود را به زمین چسبانده است میگوید:
و مسلم اگر اوضاع اینطوری پیش برود تپه سقوی میکند » و مسلم
با سر حرف او را تثیید میکند صدای بال پرندگان هووانیروز کوه از دور
هوا را میشکافد سرها را بهطرف خود برمیگرداند صدا بوهگووشهوا و
حتی دلها آشنا است میآیند جلو و جلووتر و برسور مواضوع نیروهوای
خودی چون سیمرغ افسانهها میایستند و تانکهای دشمن را با راکوت
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میزنند خالی که شدند چند مانور انجام میدهند و بوال مویگشوایند و
درف ا ناپدید میشوند
مسلم تا هلیکوپترها درف ا به نقطهای تبودیل شووند آنهوا را دنبوال
میکند در یک آن به یاد کبوتران شهرشان مویافتود خنکوای صوبح زود
سید میآمد و تیپ را بلند میکرد درابتدا یکی دو تا بیست توا و دیگور
قابل شمارش نبود کبوتران سپید ابلق زیر دم قهووهای و طووقی گشوتی
باالی خانه میزدند و بال میگشودند مسلم همیشه کبوتر طوقی را بیشتر
از همه کبوترها دوست میداشت کبوتر طوقی بعد از چند دوری پشتک
زدن را آغاز میکرد یکی دوتا و گاهی سه پشتک پشت سرهم بعد اوج
میگرفت گویی به طاق نیلی آسمان چسبیده است
یک بار دیگر آتش شدید دشومن کوم مویشوود و نیروهوای خوودی
فرصت کشیدن نف نه چندان راحت مییابند  31ساعت نبرد بویوقفوه
 31ساعت شانه به شانه مورگ  31سواعت گورسنگوی و خسوتگی 31
ساعت جدال بین بودن و نبودن به زندگی معنی جاودانوهای مویبخشود
زیستن از پ چنین نبردهایی برای انسان معنی مییابد و زیبوا جلووهگور
میشود مسلم با خود میگوید:
و اگر شاعر بودم حتماً شعری در این مورد میسرودم
تمام افراد خستهاند و گرسنه اما روحیه مقاومت و مبارزه همچنوان بواال
است هنوز کسی صحبت از عقبنشینی نکرده است دشمن همچنوان بوا
برتری آتش توپخانه بهپیش میتازد گاهی اوقات دایرهای به شعاع  11کیلوومتر
را بهمدت  41دقیقه با توپ و خمپاره میکوبد مسلم با خود میگوید:
و باور نکردنی است اینهمه مهمات از کجا میآید پشت این جنون
چه کسانی خوابیدهاند عراق یا تمامی کشورهای مرتجع منطقه و اربابوان
آنسوی آبهایشان امریکا و انگلی و فرانسه؟
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مسلم بع ی اوقات فکر میکند که بعثیها دیوانه شدهاند که اینهموه
شلیک میکنند
خورشید آرام آرام از رقل آسمان نیز میگذرد و راه مغرب را در پیش
میگیرد جبهه آنی از انفجار باز نایستاده است؛ نیروهای خودی همچنوان
چشم به راه کمک آذوقه و مهماتاند مسلم آنقدر که از بیمهماتی رنج
سیمچوی را موورد مؤاخوذه قورار
میبرد از بیغذایی گله نمیکند دائم بی 
میدهد که چه کردی؟ و بیسیمچی باالخره بهاعتراض درمیآید که:
و تو هم دیواری کوتاهتر از دیوار ما پیدا نکردی؟ میبینی که از کمک
خبری نیست! میبینی که همه ما را فراموش کردهاند حتی خدا هم موا را
از یاد برده است وگرنه کاری میکرد ولی تو باز هم دست بردار نیستی؟
مسلم خاموش میشود و دیگر تا شب چیوزی نمویگویود نیروهوای
خودی گلولهها را جیرهبندی میکنند و قرار براین میشود کوه گلولوهای
بیحساب شلیک نشود شب که میرسد جبهه از نای و نف

میافتد از

بچهها کسی دیگر روی پایش بند نیست دشمن نیز گویی خسته و کوفته
از مقاومت مدافعین ارتفاعات ادامه نبرد را به فردا موکول میکند
بچهها جمع شده بودند «کهاذرفرداهمک کنرسدچها نیم» عقول
هیچ ک

بههیچ جا قد نمیداد همه از تلفاتی که برای مواضع داده شوده

بود آگاه بودند کسی حتی جرأت نمیکند اندیشه عقبنشینی را در فکور
خود جای دهد چه رسد که برزبان آورد مسلم برای آخرین بار میگوید:
و چو فردا شود فکر فردا کنیم درموقعیوت تصومیم مویگیوریم اگور
کمک برسد میمانیم اگر دیدیم فشار زیاد است همگی عقب مینشوینیم
با کشتهها و زخمیها
از زخمیها یکی دو نفر دیگر شهیده شده بودنود اموا چوارهای نبوود
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نگهبانها تعیین میشوند و دیگران هرک

درگوشهای میافتد مسولم توا

صبح خوابش نبرد اسفندیار که از بچههای کرمانشاه بود ناله میکرد قلب
مسلم به تکاپو میافتاد تا صبح خدا خدا میکرد که اسفندیار تمام نکند
 38آبان  1312مسلم در دفترچه یادداشتاش مینویسد:
و هنوز که هنوز است زندهایم اما دیگر گرسنگی و بویمهمواتی قابول
تحمل نیست نمیشود جواب هزار گلوله را با یک گلوله نداد تدارکات
زیرآتش شدید دشومن امکوانپوذیر نیسوت مواضوع هومچنوان دردسوت
نیروهای خودی است آنچه که مسلم است اینکه ایون وضوع نمویتوانود
چندگاهی ادامه یابد » مسلم درآخرین برگ یادداشتاش مینویسد:
و «ساراتتراانگاهعزیزا مااسات،بماینمقدسایاساتکاهخاو 
اهترینیارا ماارآ چ یدهاست».
آتش سنگین دشمن بار دیگر آغاز میشود عبدا زخمی مویشوود و
میافتد مسلم برای کموک بوه او مویرود گلولوه خمپوارهای زوزهکشوان
درفاصله نزدیک مسلم بوه زموین مویخوورد و زموین از وحشوت دهوان
میگشاید مسلم دریک آن احساس میکند زمین زیرپایش به لرزه درآمده
است بلند میشود و چند متری آنطرفتر به زمین میخورد دردی تمام
وجودش را میفشارد و دیگر چیزی نمیفهمد
********
مسلم تکانی مویخوورد دردی گزنوده تموام وجوودش را مویگیورد
میخواهد حرکت کند اما نمیتواند گویی آوار کوهی بردسوت و پوایش
ریخته است همهجا تیرهوتار است و جز سیاهی چیوز دیونری نیسوت
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فق سیاهی است که درنگاه او موج میزند سعی میکند فریاد بزند اموا
فق نالهای از گلوی خشک شده و دردناکش بیرون میآید
عبدا از تخت کناری با پای گچ گرفته خود را به مسلم میرسواند و
دست او را فشار میدهد:
و خدا را شکر که به هوش آمدی
صدای نامفهوم ولی آشنایی بوه مسولم قووت قلوب مویدهود تکوانی
میخورد و عبدا سرش را نزدیک گوش مسلم میرساند و میگوید:
و مسلم جان تکان نخور منم عبدا !
چینهای صورت مسلم درهم مویرود بوه خوود فشوار مویآورد توا
رشتههای پاره شده افکارش را درجایی به هم پیوند زند »
این صدا را کجا شنیده است در پادگان نه! در تظاهرات در والیوت»
و باز هم تالش میکند تا ابتدای خاطرات پواره شوده را بیابود خواطرات
یکییکی از جلوی چشمانی که در گسترهای همه جوا سویاهی اسوت رژه
میروند مادرش گلی و بعد پادگان و دوران آموزش و بعودش جنون
روز اعزام از راهآهن ایستگاه شلوغ و ناآشنا که جای نگاه مهربوانی خوالی
بود و سومار کمکم یادش میآید آن انفجار لعنتوی کوه ناگهوان دنیوا را
تیره و تار کرد مسلم سعی میکند بلند شود اما عبدا مانع میشود:
و مسلم آرام باش
و مسلم میگوید :و تویی عبدا ؟
و آره منم مسلم!
و سالمی؟
و میبینی که سالمم!
و اما من نمیبینم هیچی را نمیبینم همه جا سیاهی است
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و سگرمههای عبدا توهم میرود و میگوید :آره حواسم نبود
مسلم میگوید :و عبدا

عبدا کجایی؟

و اینجام مسلم!
و دستم را بگیر تا ح

کنم باز هم درکنارم هستی

و ادامه میدهد :تعریف کن در تپه چه اتفاقی افتاد
عبدا میگوید :حاال حالت زیاد خوب نیست بذار برای بعود هموه
چیز را تعریف میکنم
مسلم دست عبدا را میفشارد و میخواهود چیوزی بگویود کوه از
حال میرود
********
بیمارستان شلوع است و سروصداها گووش مسولم را آزار مویدهود
احساس بهتری دارد دست و پوایش بواز هوم سونگینانود اموا از آن آوار
سنگین خبری نیست عبدا را صدا میزند:
و عبدا

عبدا

و عبدا تکانی میخورد و میگوید:
و مسلم به هوش آمدی؟ صبر کن آمدم!
و با صندلی چرخدار خود را به کنار تخت میرساند
مسلم میپرسد :امروز چه خبر است؟ مثل بازار مسگر است
عبدا میگوید :مردم آمدهاند
و برای چی؟
و برای عیادت ما باالی سر تو هم آمدنود ولوی بویهووش بوودی از
چگونگی زخمی شدنت پرسیدند
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و خوب تو چه گفتی؟
و گفتم که برای نجام من آمدی و بعد خمپواره درچنود متوریات بوه
زمین خورد
جمعیت کمکم بیمارستان را ترک مویکننود و سوکوت همیشوگی از
اطاقی به اطاق دیگر سرک میکشد
عبدا میگوید :اینارو برای تو آوردند
و مسلم میپرسد چیه؟
و عبدا میگوید :عک
و عک

امام و کتاب

امام را بده لمسش کنم

عبدا میگوید :امروز بهتری بهامید خدا زودتر بلند مویشووی و
راه میافتی
مسلم میگوید :نگفتی
و چی رو
و جریان آن روز را
عبدا آه بلندی میکشد و میگوید:
و آره گلوله که منفجر شد تا مدتی چشومم هویچ جوا را نمویدیود
گردوخوواک کووه خوابیدنوود چنوود متووری آنطوورفتوور تووو افتوواده بووودی
نمیتوانستم خوب ببینم تو تکان نمیخوردی فکر کردم شوهید شودهای
از پام همینطور خون میرفت گلوله بدجوری خورده بود خودم را کوه
به تو رساندم از هموه جایوت خوون مویآمود صوورتت از خوون قابول
شناسایی نبود به شکمت به پات به هرجا کوه فکور کنوی خوورده بوود
خون توی صورتت را با دست پاک کردم و بعد مدتها فریاد کشویدم و
از حال رفتم
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حالم که بهتر شد دیدم درپناهی هستیم با همه زخمیها بچهها تورا
هم باندپیچی کرده بودند اما خون همینطووری مویآمود دشومن پشوت
سرهم پاتک میکرد نیروی کمکی نیامده بوود خو تودارکات زیورآتش
سنگین دشمن رفت و آمد را غیرممکن کرده بود ماشین مهمات هنوز که
هنوز بود میسوخت دستور عقبنشینی داده شد مواضع را یکی بعود از
دیگری تخلیه کردیم اول مجروحها و بعد شهدا همه را پوایین آوردیوم
بع ی از بچهها گریه میکردند مسلم بهخدا خیلی تلوخ بوود آرزو مویکوردم
ایکاش شهید شده بودم و این صحنه را نمویدیودم آن هموه توالش آن
همه خون آن همه مقاومت زیرآتش و آخرش هم عقبنشینی؟
مسلم به سختی نف

میکشد ومیگوید :تدارکات و هماهنگی خوب

نبود دوباره درد تمام استخوانهای مسلم را فشار میدهد عبدا میگوید:
و حاال بخواب بعد دوباره حرف میزنیم
********
ویزیت بخش شروع شده است هموه بوا روپووشهوای سوفید چوون
فرشووتگان نجووات بربووالین یکایووک وواهر موویشوووند پرونووده مسوولم را
میخوانند دکتر میگوید:
و حالش بهتر است و با دست به بازوی مسلم میزند و میگوید:
و هی مرد! دراز نکش این تخت مراد نمیدهد بلند شو حرکت کن
و مسلم میگوید :دکتر حالم چطور است؟
دکتر میگوید :زخمهای شکمت بهتر شده است وضع شکستگی پای
راست هم بود نیسوت گوچ گرفتوهایوم توا جووش بخوورد اموا درموورد
چشمهایت مکثی میکند و گویی حرفش را میجود و قورت میدهد
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مسلم میگوید :دکتر هرچه هست بگوو کسوی کوه رفیوت خووردن
ترکش دارد از حرف چیزیش نمیشود رفیت ما بیشتر از اینها است
از چشم راستات قطع امید کردهایم اما درمورد چشوم چپوت وضوع
بهتر است با یک عمل جراحی بهتر مویشوود و هفتواد هشوتاد درصود
دیدت برمیگردد
مسلم آرام میگوید :ممنونم دکتر و میروند
جهای بیمارستان آدمی را به وجد مویآورد کوه زنوده اسوت
بوی کا 
مسلم میگوید:
و عبدا تو هم عصای ما شدهای اصالً فکر مویکردیود توو از سوپاه
تهران بیایی و من از  81کرمان؟ بعد هم دنیوا بچرخوه و بچرخوه و یوک
دفعه سر از بیمارستان کرمانشاه درآوریم من کور و تو شل!
عبدا میخندد و میکوید:
و خدا را چه دیدی ازخدا هرچه بگی برمیآد
عبدا مکثی میکند ومیگوید :مسلم اگر چیزی بپرسم ناراحت نمیشوی
مسلم میگوید :نه بپرس هرچه باشد تو هم عصای من و هم چشمم
گذشته از اینها یک رفیق خوب هم برایم هستی
عبدا می گوید :گلی کیه آن روز که زخمی شدیم ناله که میکوردی
میگفتی گلی
مسلم صدایش را صاف میکند و به سختی میگوید :و دخترعمومه
و دوستاش داری؟
و

آره

و نامزدین؟
و آره
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و چرا ازدواح نکردید؟
و آهی میکشد و میگوید :و بیپولی بیکاری هرچی که فکر کنوی
حاج عموم گفته بود :نه کار داره نه پول بدتر از همه اینا کمونیسوت هوم
که هست کاری دست و پا کرده بوودیم کوه جنون شود خووب دیگوه
نمیشد که مثل کبک سرمون را تو برف بکنیم و بگیم ما ندیدیم ما حاال
وقت نداریم میخواهیم ازدواج کنیم
عبدا میگوید :بهش گفتی میری جنن
و نه بابا ندیدمش اما حالیشه دختور فهمیدیوده نمویدونوی عبودا
چقدر خانومه یک بار که بهش گفتم :آخه من چی میتونم بوه توو بودم
جز اینکه در گرسنگیها و دربدیهام تو را شریک کنم او فقو خندیود
و گفت :دوباره رفتی منبر
عبدا میگوید :اگر خواستید عروسی کنید منم دعوت میکنی؟
مسلم احساس میکنود تموامی بیمارسوتان تووی سورش مویخوورد
عبدا متوجه میشود که سؤال بهجایی نکرده است و سکوت مویکنود
مسلم میگوید:
و حاال دیگه؟ و دیگر هیچکدام چیزی نمیگویند
موقع خواب که میشود عبدا میگوید :مسلم مون چنود روز دیگوه
مرخص میشم
مسلم میگوید :قبل از عمل یا بعد از عمل
عبدا میگوید :میمونم تا عملت تموم بشه بعد میرم
و عبدا میخواستم یک نامه برایم بنویسی
و برای کی؟
و برای مادرم
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و چرا برای گلی نه
و نه نه برای گلی نه برای مادرم
اغلب مجروحین خوابشان برده است جوز چنودتایی کوه در تخوت
میغلطند و احیاناً ناله میکنند
مسلم میگوید :گوش میدهی عبدا
و آره
مسلم ادامه میدهد :مادر مهربانم
دیدگانت را میبوسم و دسوتان پررنجوت را همیشوه از نوشوتن ناموه
متنفر بودهام نه برای اینکه از حالتان نمویخواسوتم بواخبر شووم بیشوتر
برای اینکه مرا به یاد فاصله میاندازد برای من همیشه نامه قاصد غربوت
بوده است من از فاصله همیشه بیزار بودهام
مادر خوبم آتوش جنون کوه زبانوه کشوید بایود کسوی مویرفوت و
خاموشش میکرد وگرنه تر و خشک را میسووزاند و هموه را خاکسوتر
میکرد ما شاه را بیرون کردیم برای اینکه به نان خشک سوفره موا هوم
رحم نمیکرد نگاهی به انگشتان کج شدهات بکن ببین چندصد قوالی را
ریشه زده است ما هنوز که هنوز اسوت گلویم زیرپوایموان اسوت و توو
آرزوی یک چادر مشکی را دردل داری ما به این خاطر انقوالب کوردیم
که بعد از سی سال قالیبافی دیگر الزم نباشد؛ اگر مریض شدی به جوای
دوا دکتر آب سرد نبات بخوری و از درد به خود بپیچی تا خوب شووی
اما آنهایی که یک عمر این مملکت را غارت کردهانود نگذاشوتهانود آب
خوش از گلوی ما پایین برود مادر نگو چرا ما میرویم اگور موا نورویم
چه کسی باید برود چرا نباید ما برویم؟ چرا نباید اولین کسانی باشیم که
با سینه باز به استقبال گلولههای دشمن میروند؟ تا کوی بایود ایون نظوام
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کثیف طبقاتی ادامه پیدا کند؟ نظامی که حتی دوستی انسوانهوا را از هوم
میگیرد ببین اگر ما وضعمان خوب بود آیا حاج عمو باز هم اینطووری
با ما رفتار میکرد؟ چرا من نباید گلوی را دوسوت داشوته باشوم؟ جود از
آنکه وضع مالی من یا اون چگونه است اما میبینی که پوول موجوود در
بانک تعیین میکند چه کسی را باید دوست داشت یا نداشت
مادر! باور کن با قالیبافی تو و کار کردن من به هیچ جوا نمویرسویم
اگر مملکت درست نشود پایینیها باز هم پایین خواهند بود اگور بتووانی
این مسائل را بفهمی که حتماً میفهمی برایت سخت نخواهد بود که چرا
پسرت به جبهه رفته است و چرا پسرت امروز کوه از جبهوه برمویگوردد
چشم خود را گذاشته است لب مرز که پاسدار مرزها باشود و بویچشوم
برگشته است
مادر :در تمامی لحظات به فکر تو گلی و همۀ مردم زحمتکش میهونم
بودهام و هر گلوله را که شلیک کردهام قلب امریکا و دیگر غارتگران را
نشانه رفتهام امروز هم که برتخت بیمارستان خوابیدهام درحوالیکوه یوک
چشمم به کلی از بین رفته است و چشم دیگرم باید عمل شوود نوهتنهوا
پشیمان نیستم بلکه خوشحال نیز هستم که درراه تحقق انقالب و آرموانم
من نیز یک چشم دادهام و اما در مورد گلی برای او نگو کوه برسور مون
چه آمده است سعی کن متقاعدش کنی که به فکر شوهری جوان و سالم
باشد نمیخواهم در دردهوای خوودم او را سوهیم کونم از ایونکوه او را
درتنگنا قرار دهم از همینجا احساس درد میکنم »
مسلم سکوت میکند ولحظهای چیزی نمیگوید و بعد آرام میگوید:
و آه عبدا خیلی دوست داشتم مادرم و گلی اینجا بودند
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********
هوا کمی سرد شده بود و غبار سوماور درهووا معلوقزنوان بوه سووی
سقف میرفت گلی م طرب و ناراحت بود که چرا مسلم توا کنوون نوه
نامهای نوشته است و نه به مرخصی آمده است
مادر مسلم سعی میکرد گلی را به نحوی آرامش کند هرچنود توه دل
خودش نیز محکم و مطمئن نبود
چای با بخار داغ در استکان بلوری خوشرننتر از همیشه مینموود
سماور همچنان میغرید و نفو

مویزد دردلوش آشوب عجیبوی بوود

صدای در که آمد گلی بیاختیار دوید مادر گفوت :دختور چیوزی بینوداز
سرت ممکنه نامحرم پشت در باشه ولی گلی نشنید پستچی ناموه را داد
و رفت و گلی درحالیکه نف زنان میدوید گفت :مادر از مسلمه
و مادر گفت :چی
و نامه
دستانش میلرزید پشت نامه آدرس خانه نوشته شده بوود و در روی
نامه نوشته شده بود بیمارستان کرمانشاه خ مسلم نبود دل گلی لرزیود
و با عجله نامه را از گوشه پاره کرد
گلی مدتها سربه شانه مادر گذاشت و گریست
********
مسلم دستی به صورتش کشید جای اصابت تورکش جووش خوورده
است اما برجستگیاش را ح
غبار گرفته کوپه عک

میکند هرچه سوعی مویکنود در شیشوه

خود را ببیند موفق نمیشود جز تصوویری گنون

از سربازی که برای او تا حدودی غریبوه اسوت دردی گواهی از شوکاف
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چشمش تیر میکشد و مغزش را بهدرد میآورد دلش شور غریبوی دارد
آرزو میکند که قطار هرگز به مقصد نرسد
قطار کمکم سرعتش گرفته میشود و بعد از یکی دو تکان میایسوتد
مسلم کیسه انفرادیاش را برمیدارد و بهسوی در حرکت مویکنود حوال
غریبی دارد درها همه بستهاند و بایود راه زیوادی را بورود گویوا درایون
واگن فق او تنها بوده است در را که باز میکند نف

سورد زمسوتان بوه

صورتش میخورد در ایستگاه کسی نیست خلوتتور از همیشوه اسوت
جلوتر که میآید سایهای در تاریکی میلغزد و از گوش در سالن ایستگاه
حرکت میکند پیرتر و رنجورتر از همیشه مسلم احسواس مویکنود کوه
دوست دارد مثل دوران بچگیاش سربر شانه مادرش بگذارد و گریه کند
چند قدمی جلوتر گلی ایستاده است چشمهایش از اشوک درسویاهی
شب برق میزند
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